شكرالنعم
23.07.2010
المد ل رب العالي ،والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه ،أما

بعد:

فإن الشكر سبب لزيادة النعم ،ودفع النقم ،واستجلب البكات ،وتكثي العطيات من ربنا الواحد رب البيات،
يقول ربنا جل ف عله ف كتابه الكري} :وMإPذ_ تMأNذRNن NرMبRUكXم TلNئKن شMكNرTتUم Tل[زPيدMنRMكXم TوMلNئKن كNفNرTتUم TإPن RNعMذNابPي

لNشLMدKيد{J

)إبراهيم.(7:

وقد أنعم ال عز وجل علينا بسائر النعم ،وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنه} :أNلNم TتMرMوTا أNن RNاللRNه MسMخRMر MلNكXم TمMا فLLKي
السRMمMاوMات KوMمMا فKي ال_أNرTض PوMأNسTبMغ NعMلNيTكXم TنPعMمMه UظNاهKرMة lوMبMاطKنMة lوMمKن MالنRMاس PمMن TيUجMادKل XفKي اللRNه KبPغMيTر PعKل_م iوMلNا هLLUدhى
وMلNا كKتMاب iمUنPي){iلقمان ،(20:ومن أعظم تلك النعم ،وأجزل العطايا؛ أن هدانا سواء السبيل ،واختارنا واصطفانا
من بي كثي من المم أن نكون مسلمي ،وأكمل لنا هذا الدين فقال سبحانه} :ال_يMوTم MأNك_مMل_ Lت UلNكL Xم TدKينMكL XمT
Lن
Lلم مL
وMأNتTمMمTت UعMلNيTكXم TنPعTمMتKي وMرMضKيت UلNكXم Uال_إPسTلNام MدKينا){lالائدة ،(3:ث جعلنا أتباعا lلمد صلى ال عليه وسL
المة الهدية الرضية ،خي أمة أخرجت للناس} :كXنTتUم TخMيTر MأXمRMة zأXخTرPجMت TلKلنRMاس PتMأ_مUرUون NبPال_مMعTرUوف KوMتMنTهMوTن NعLLMنP
ال_مUنTكP Nر وMتUؤTمKنUون NبPاللRNه KوMلNو TآمMن MأNهTل Xال_كKتMاب PلNكNان NخMيTرا lلNهUم TمKنTهUم Uال_مUؤTمKنUون NوMأNك_ثNرUهUم Uال_فNاسKقXون){Nآل

عمLLران:

.(110

عباد ال :أل وإن نعم ال كثية ل تصى ،وإحسانه وتفضله على جيع خلقه أمر Jل ينسى} :وMإPن_ تMعUدRUوا نPعTمLLMتM
اللRNه KلNا تUحTصUوهMا إPن RNال_إPنTسMان NلNظNلXوم JكNفRNار){Jإبراهيم} ،(34:وMإPن_ تMعUدRUوا نPعTمMة NاللRNه KلNا تUحTصUوهMا إPن RNاللRNه MلNغMفXورJ

رMحKيم{ J

)النحل ،(18:ومن تلك النعم نعمة اكتمال حواسنا من سع وبصر وأفئدة} :قXل_ هUو MالRNذKي أNنTشMأNكT Xم وMجMعMل NلNكLLXمU
السRMمTع MوMال_أNبTصMار MوMال_أNف_ئKدMة NقNلKيل lمMا تMشTكXرUون){Nاللك ،(23:ث تأت نعمتا المن من الوف ،والطعام من الLLوع،
ول يعرف قدر هاتي النعمتي إل من فقدها ،ومن نظر إل المم من حوله عرف معن الكلم ،فكم من حLروب
دمRMرت الرث والنسل ونسفت ،وكم من ماعات أكلت كثيا lمن اللق

وأبادت.

وإن شUكر Mال تعال على نعمKه الت ل تعMد• ول تUحصMى أوجب Uالواجبات ،وآكNد الفروضLLات قLLال ال
صيTنMا ٱل’نTس•LMن MبPو•لKدMيTه KحMمMلNتTه UأXمRUه UوMهTنا lعMلNى• وMهTن iوMفKصMالXه Uف عMامMيTن PأNن KٱشTكXر Tل وMلKو•لKدMيTك MإPلLLNىRM
}وMوMR M

Lال:
تعL

Lي{U
ٱل_مMصLK

Lون
Lكره يكL
Lث بشL
)لقمان ،(14:وقال تعال} :وMٱشTكXرUوا_ نPعTمMت MٱللRNه KإPن كXنTتUم TإPيRMاه UتMعTبUدUون){Nالنحل ،(114:حيL
الفاظ عليها ،وبدوام طاعته وعبادته والقرب منه يكون الستمرار

فيها.

وقد امت RMال تعال على كثي من عباده فأعطاهم من كري السجايا ،وعظيم الصفات؛ ما علLت بLه أقLدارهم،
Lراl؛
وست به منازلم ،وارتفعت به درجاتم عند ربم سبحانه وتعال ،ومن أجل RPهذه الصفات قدرا ،lوأعظمها أثL
صفة الشكر؛ وهي ظهور أثر نعمة ال على لسان عبده ثناء› واعترافا ،lوعلى قلبه مبة وشهودا ،lوعلى جLLوارحه
طاعة وانقيادا ،lوهو دليل على كمال العقل ،وصلح القلب ،وصحة النفس ،وسلمة

الصدر.

وأعظم الش•كر Pاليان بال تعال ،وأداء فرائضه وواجباته ،والبعد Uعن مر•ماته ،ث RNشكر بقي•ة الن•عم إجال lوتفصيل،l
كما أن¡ أعظم Mكفران Kالن•عم؛ الكفر بالرسالة Kبالعراض عن اليان بال وحده ،وترك فرائض ال وواجباتKه ،وفKعل
العاصي ،ث¡ كفران بقي•ة

الن•عم.

Lا أو
Lرار بL
Lدم القL
وقد جاء ف كتاب ال المر به؛ كما جاء النهي عن ضده أي الكفران وجحود النعم ،وعL
Lرة:
تMك_فLLXرUون){KالبقL

استعمالا فيما يكره النعم جل وعل فقال سبحانه} :فNاذ_كXرUونPي أNذ_كXرTكXم TوMاشTكXرUوا_ لKي وMلN

 ،(152وجاء فيه أيضا lالثناء على أهل الشكر حيث وصف به أفضل خلقه فقال عن خليله إبراهيم عليه
}إPن RNإPبTرMاهKيم MكNان NأXمRMة lقNانPتا lلKل¡ه KحMنPيفا lوMلNم TيMك UمKن Mال_مUشTرPكKي * MشMاكKرا lلRKأNنTعUمKه KاجTتMبMاه UوMهMدMاه UإPلNى صKرMاطz

السلم :

LتMقKيم{i
مRUسLT

)النحل ،(121-120:وقال عن نوح عليه السلم} :إPنRMه UكNان NعMبTدا lشMكXورا){lالسراء ،(3:أي كثي الشكر يمد ال
على كل

حال.

والشكر ل تعال أمره عظيم ،وثوابه جزيل ،ينجي ال به من العقوبات ،ويدفع ال به الكروهات قال ال

Lال:
تعL

}مMا يMف_عMل XاللRNه UبPعMذNابPكXم TإPن_ شMكNرTتUم TوMآمMنTتUم TوMكNان NاللRNه UشMاكKرا lعMلKيما){lالنساء ،(147:وقال سبحانه} :كNذRNبMت TقT LLNومU
لXوط zبPالنRUذXر * PإPنRMا أNرTسMل_نMا عMلNيTهPم TحMاصKبا lإPلRNا آل NلXوط zنMجRMيTنMاهUم TبPسMحMرi

*

نPعTمMة lمKن TعKنTدKنMا كNذNلKك MنMجTزPي مMنT

)القمر ،(35-33:وبه تزيد النعم ،وتدفع النقم قال تعال} :وMإPذ_ تMأNذRNن NرMبRUكXم TلNئKن TشLMكNرTتUمT

شLLMكNر{M

لNأNزPيLدMنRMكXم){TإبراهيLم:

 (7يقول سفيان بن عيينة رحه ال}" :لNئKن TشMكNرTتUم TلزPيدMنRMكXم :{Tلئن شكرت نعمت لزيدنكم طاعت الت تقLLودكم
LذNابPي
Lم TإPن RNعLM
Lي }وMلNئKن TكNفNرTتLU
إل جنت" وقال العلمة ابن سعدي رحه ال}" :لNئKن TشMكNرTتUم TلزPيدMنRMكXم {Tمن نعمL
لNشMدKيد {Jومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة الت أنعم با عليهم ،والشكر :هو اعتراف القلب بنعم ال ،والثناء على
ال با ،وصرفها ف مرضاة ال تعال ،وكفر النعمة ضد ذلك" ولن يستطيع أحد أن يشكر ربه حق شكره
وما كان شكري وافيا lبنوالكم

ولكنن حاولت ف الهد مذهباlاl

وأخب سبحانه أن النتفع بآيات ال وآلئه الكونية والشرعية هم الشاكرون فقال سبحانه} :أNلNم TتL Mر MأNن RNال_فXل_ LكM
تMجTرPي فKي ال_بMحTر PبPنPعTمMت KاللRNه KلKيUرPيMكXم مRKن TآيMاتKه KإPن RNفKي ذNلKك MلNآيMات zلRKكXل RPصMبRMار iشMكXور){iلقمان ،(31:وقLLال عLLز
وجل} :إPن يMشMأ_ يUسTكKن PالرRPيح MفNيMظ_لNل_ن MرMوMاكKد MعMلNى ظNهTرPه KإPن RNفKي ذNلKك MلNآيMات zلRKكXل RPصMبRMارi
والشLLLLLLLLLLLLLكر ثلثLLLLLLLLLLLLLة

شMكXور){iالشورى.(33:

أضLLLLLLLLLLLLLراب:

الول :شLLLكر القلLLLب ،وهLLLو تصLLLور النعمLLLة وتيقنهLLLا أنLLLا منLLLه

LLبحانه.
سL

والثLLLان :شLLLكر اللسLLLان :وهLLLو الثنLLLاء علLLLى النعLLLم بLLLا هLLLو

أهلLLLه.

والثالث :شكر الوارح :وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه ،وذلك بالقيام بقه ،والجتهاد ف طاعته ،وإخلص
العمل من أجله قال ال عز وجل} :اعTمMلXوا آل NدMاوUود MشUك_را lوMقNلKي̄ل مRKن TعKبMادKي MالشRMكXور){Uسبأ ،(13:وقال
أفادتكم النعماء من ثلثLة

القائل:

يدي ولسان والضمي الجبا

وعن عائشة رضي ال عنها" :أن نب ال صلى ال عليه وسلم كان يقوم من الليل حت تتفطر قLLدماه ،فقLLالت
عائشة :ل تصنع هذا يا رسول ال وقد غفر ال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال)) :أفل أحب أن أكون عبداl

شكورlا((" رواه البخاري ومسلم  ،فدل على أن العمل بالطاعة شكر ل عز

وجل.

واسع إل كلم الغزال رحه ال حيث يقول" :الشكر ينتظم من علم وحال وعمل ،فالعلم هو الصل فيLLورث
الال ،والال يورث العمل ،فأما العلم فهو معرفة النعمة من النعم ،والال هو الفرح الاصل بإنعامه ،والعمLLل
هو القيام با هو مقصود النعم ومبوبه ،وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالوارح ،أما بالقلب فقصد الي،
وإضماره لكافة اللق ،وأما باللسان فإظهار الشكر ل تعال بالتحميدات الدالة عليه ،وأما بالوارح فاسLLتعمال
نعم ال تعال ف طاعته ،والتوقي من الستعانة با على

معصيته"

وقد مضى رسول ال صلى ال عليه وسلم على نج سلفه من أنبياء ال ورسله عليهم الصلة والسلم ف ملزمة
Lاس
Lن عبL
الشكر على كل حال ،فها هو يسأل ربه عز وجل أن يعله كثي الشكر ،مداوما lعليه فعن عبد ال بL
رضي ال عنهما" :أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يدعو)) :رب أعن ول تعن علي ،RMوانصرن ول تنصر
علي ،RMوامكر ل ول تكر علي ،RMواهدن ويسر الدى إل ،RNوانصرن على من بغى علي ،RMرب اجعلن لك شLLكارا،l
لك ذكارا ،lلك رهابا ،lلك مطواعا ،lإليك مبتا ،lلك أواها lمنيبا ،lرب تقبل توبت ،واغسل حوبت ،وأجب دعوت،
وثبت حجت ،واهد قلب ،وسدد لسان ،واسلل سخيمة قلب(("أحد
ويوصي النب عليه الصلة والسلم معاذ بن جبل رضي ال عنه بالشكر وملزمته يقول معاذ " :أخذ بيدي رسول
ال صلى ال عليه وسلم فقال)) :إن لحبك يا معاذ(( ،فقلت :وأنا أحبك يا رسول ال ،فقال رسول ال صLLلى
ال عليه وسلم)) :فل تدع أن تقول ف كل صلة :رب أعن على ذكرك ،وشكرك ،وحسن

عبادتك(("

Lم ال
عباد ال :واعملوا أن من أسباب وقوع العذاب ،وحلول النقمة والعقوبة على الفراد والتمعات؛ كفر نعL
تعال ،وعدم شكرها والرضا با ،وجحودها وإنكارها كما قص ال علينا هذا ف قوله تعال} :وMضMرMب Mالل¡LLه UمMثNلl
قNرTيMة lكNانMت TآمKنMة lمRUط_مMئKنRMة lيMأ_تKيهMا رPزTقXهMا رMغNدا lمRKن كXل RPمMكNان zفNكNفNرMت TبPأNنTعUم Pالل¡ه KفNأNذNاقNهMا الل¡ه UلKبMاس Mال_جUوع PوMال_خLLMوTفK
بPمMا كNانUوا_ يMصTنMعUون){Nالنحل ( 112:قال العلمة ابن سعدي رحه ال" :وهذه القرية هي مكة الشرفة الت كانت
آمنة مطمئنة ل يهاج فيها أحد ،وتترمها الاهلية الهلء ،حت إن أحدهم يد قاتل أبيه وأخيه فل يهيجLه مLع
شدة المية فيهم ،والنعرة العربية ،فحصل لا من المن التام ما ل يصل لسواها ،وكذلك الرزق الواسع ،كانت
Lون
Lم يعرفL
بلدة ليس فيها زرع ،ول شجر ،ولكن يسر ال لا الرزق يأتيها من كل مكان ،فجاءهم رسول منهL
أمانته وصدقه ،يدعوهم إل أكمل المور ،وينهاهم عن المور السيئة؛ فكذبوه وكفروا بنعمة ال عليهم ،فأذاقهم
ال ضد ما كانوا فيه ،وألبسهم لباس الوع الذي هو ضد الرغد ،والوف الذي هو ضد المن ،وذلك بسLLبب
صنيعهم وكفرهم ،وعدم

شكرهم"

وما قصة أهل سبأ عنكم ببعيد قال الق تبارك وتعال} :لNقNد TكNان NلKسMبMإ iفKي مMسTكNنPهPم Tآي̄Mة جMنRMتMان KعMن يMمKي iوMشKمMالi
كXلXوا مKن رRPزTق PرMبRPكXم TوMاشTكXرUوا لNه UبMل_د̄Mة طNيRPب̄Mة وMرMب RJغNفXور * JفNأNعTرMضUوا فNأNرTسMل_نMا عMلNيTهPم TسMيTل Nال_عMرPم PوMبMدRMل_نMاهUم بPجMنRMتMيTهPمT
LورM
LازPي إPلRNا ال_كNفLX
جMنRMتMيTن PذNوMاتMى أXكXل iخMمTط zوMأNث_ل iوMشMيTء½ مRKن سKدTر iقNلKيل * iذNلKك MجMزMيTنMاهUم بPمMا كNفLNرUوا وMهLMل_ نUجLM
* وMجMعMل_نMا بMيTنMهUم TوMبMيTن Mال_قXرMى الRNتKي بMارMك_نMا فKيهMا قXرhى ظNاهKرMة lوMقNدRMرTنMا فKيهMا السRMيTر MسKيUوا فKيهMا لNيLLMالKي MوMأNيRMامLLا lآمKنPيLLM

* فNقNالXوا رMبRMنMا بMاعKد TبMيTن MأNسTفNارPنMا وMظ+NلNمUوا أNنفXسMهUم TفNجMعMل_نMاهUم TأNحMادKيث NوMمMزRMق_نMاهUم TكXل RNمUمMزRMق iإPن RNفKي ذNلKك MلNآيLLMاتz
لRKكXل RPصMبRMار iشMكXور){iسبأ (19-15:قال الافظ ابن كثي رحه ال" :كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها ،وكانت التبابعة
منهم ،وبلقيس صاحبة سليمان منهم ،وكانوا ف نعمة وغبطة ف بلدهم ،وعيشهم واتساع أرزاقهم ،وزروعهLLم
وثارهم ،وبعث ال إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ،ويشكروه بتوحيده وعبادته؛ فكانوا كذلك ما شاء
ال ،ث أعرضوا عما أمروا به ،فعوقبوا بإرسال السيل ،والتفرق ف البلد شذر
علمة شكر الرء إعلن شكره

مذر"

ومن شكر العروف منه فما كفر

واعلموا "أنه ل يقصر باللق عن شكر النعمة إل الهل والغفلة ،فإنم منعوا بالهل والغفلة عن معرفة النعم ،ول
يتصور شكر النعمة إل بعد معرفتها ،ث إنم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه :المLLد ل،
الشكر ل ،ول يعرفوا أن معن الشكر أن يستعمل النعمة ف إتام الكمة الت أريدت با وهى طاعة ال عز وجل،
فل ينع من الشكر بعد حصول هاتي العرفتي إل غلبة الشهوة ،واستيلء

الشيطان"

عباد ال :استقيموا على صراط ال ،واتبعوا سنة نبيكم الوصوف بالXلXق Pالعظيم ،واحذروا الشيطان والوى فإنه
Lة،
Lى الطاعL
يريد أن يعل العمال الصالة هباء› منثورا ،lفاستعينوا عليه بال ،ورد•وه خائبا lمدحورا lبالداومة علL
والبعد عن كل معصية قال ال تعال} :ي•أNيRUهMا ٱلRNذKين MءامMنUوا_ أNطKيعUوا_ ال RلNه MوMأNطKيعUوا_ ٱلرRMسUول NوMلN

تUبTطKلLXوا_ أNعTمL•LMلNكXم{T

)ممد ،(33:وقال تعال} :ي•أNيRUهMا ٱلنRMاس UإPن RNوMعTد MٱللRNه KحMق RJفNل NتMغUرRMنRMكXم Uٱل_حMيMو•ة XٱلدRUنTيMا وMل NيMغUرRMنRMكXم TبPٱللRNه Kٱل_غLLMرUور* UإPنRN
ٱلشRMيTط•LNن MلNكXم TعMدUو RJفNٱتRMخKذXوه UعMدUو•ا lإPنRMمMا يMدTعUو حKزTبMه UلKيMكXونUوا_ مKن TأNصTح•LMب PٱلسRMعKي){Pفاطر ،(6-5:واعلموا أنكم
Lه
Lال عنL
على ربكم تعرضون ،وبأعمالكم مزي•ون ،وعلى زمن المهال والتفريط نادمون فعن معاذ رضي ال تعL
قال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم)) :اتق ال حيثما كنت ،وأتبع السيئة السنة تحUها ،وخالق Pالناس بلق
حسن((الترمذي
عباد ال :إن ال أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ،وثن بلئكته السبحة بقدسه ،وثلث بلقه من جنه وإنسLLه فقLLال
تعال} :إPن RNاللRNه MوMمMلNائKكNتMه UيUصMلRXون NعMلNى النRMبPي RPيMا أNيRUهMا الRNذKين MآمMنUوا صMلRXوا عMلNيTه KوMسMلRKمUوا تMسTلKيما){lالحLLزاب ،(56:أل
فصلوا وسلموا

